MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO SBF
Nota Informativa nº 02/2018/PROEX/C.EXT/IF BAIANO
Senhor do Bonfim, 20 de novembro de 2018
A COMISSÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA
INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, NA MODALIDADE DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA, no uso de suas atribuições, torna público a manifestação quanto ao fato
de questionamento sobre o não recebimento de e-mails solicitando inscrição no curso de
Educação Especial e Inclusiva na Perspectiva da Aprendizagem Significativa.
FATOS:
Após a publicação do resultado da lista final de inscritos, pós recurso, alguns
candidatos entraram em contato com a comissão do processo, por meio de telefone,
questionando a não aceitação da solicitação de inscrição e ausência dos nomes na lista de
inscritos. Diante do questionamento, a comissão solicitou que o candidato comparecesse
ao Campus para que pudéssemos verificar a ocorrência de erros no e-mail disponibilizado
pela comissão. Assim foi constatado que realmente os e-mail foram enviados mas não
foram recebidos pelo e-mail: extensão@bonfim.ifbaiano.edu.br.
Tivemos, também, alguns contatos por telefone de pessoas perguntando sobre o
processo e se ainda poderiam enviar documentos, justificando que só agora ficaram
sabendo do processo seletivo.
POSICIONAMENTO DA COMISSÃO
Com relação aos candidatos que mandaram a documentação em tempo hábil e não
recebemos no e-mail disponibilizado, solicitamos que o candidato entregasse os
documentos na Coordenação de Extensão para que pudéssemos encaminhar o nome para
a matrícula.
Para os candidatos interessados que só tiveram conhecimento do curso já no
período de matrícula pedimos que enviasse os documentos referente a inscrição para o email extensão@bonfim.ifbaiano.edu.br para que pudéssemos verificar a disponibilidade
de vagas.
Desta forma, foi aberto mais um dia para a realização das novas matrículas.
Estas atitudes foram tomadas com base no item 9.6 do edital que abre a
possibilidade de matrícula nos cursos até o primeiro dia de aula desde que tenha vaga e o
candidato atenda aos pré-requisitos.
RELAÇÃO DOS CANDITADOS APTOS A REALIZAREM MATRÍCULA
LUANA STEPHANIE SOUZA DA SILVA
CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA

DELMACI GUIMARAES ALVES COSTA
LUCIANA APARECIDA DOS REIS SANTOS
COSME ERIVELTON DOS SANTOS SOUZA
DAMIANA DOS SANTOS SOUZA
DANIELA COSTA DE SENA
LEILA NÚBIA GUIMARÃES DE SOUZA
LINDINEI GUIMARÃES DE SOUZA
MARILVA DANTAS DE OLIVEIRA
ÂNGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO
LUCIENE DE SOUZA WANDERLEY
MARÍLIA APARECIDA PINTO
Favor comparecer a secretaria do Campus dia 21/11/2018, para realização das
matrículas.
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